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jov, a to zbytkem do 1. ledna 1929 dosud ne- 
umořeným.

Článek III.

Ježto nabývací cena jest ustanovením čl. II. 
vypořádána, prohlašuje společnost, že nemá 
vůči nabývajícímu státu žádných dalších po
hledávek.

Článek IV.

Dnem, kdy tato úmluva nabude právní plat
nosti (čí. VIIL), přechází fysická držba veš
kerých majetkových předmětů v čl. I. uvede
ných na stát.

Společnost se zavazuje, že vydá státu veš
keré spisy, listiny, plány, účty, knihy atd. 
místní dráhy se týkající.

Článek V.

Společnost svoluje, aby podle této úmluvy 
bylo vloženo vlastnické právo českosloven
ského státu (železniční správa) na všechny 
nemovitosti společnosti náležející.

Společnost jest povinna řádně podepsati

právní listiny, potřebné ku převodu knihov
ního vlastnictví na stát do čtyř neděl po té, 
jakmile jí budou státní správou k podpisu 
předloženy.

článek VI.

Obě smluvní strany vzdávají se práva od- 
porovati této úmluvě pro zkrácení nad polo
vici obecné ceny.

Článek VIL

Pro jakékoliv právní rozepře, které by snad 
z této úmluvy vznikly, budou příslušný v I. 
stolici věcně pří slušné \ soudy v sídle české 
finanční prokuratury v Praze.

Článek Vlil.

Tato úmluva váže společnost schválením 
valnou hromadou akcionářů a nabude právní 
platnosti ústavním schválením.

Úmluva tato byla sepsána v jednom prvo- 
pise; společnost obdrží její opis.

VMoravskéO stravě, dne 17. června 1929. 

Společnost moravských místních drah:

Inž. EGGER v. r. JAN PROKEŠ v. r.

V P r a z e dne 4. července 1929.

Ministr železnic: Ministr financí:

J. V. NAJMAN v. r. Dr. VLASÁK v. r.

79.
Vládní nařízení 

ze dne 20. června 1930, 
jímž se upravuje produktivní péče o nezaměstnané.

Vláda republiky československé nařizuje po
dle čl. IV. zákona ze dne 5. června 1930, č. 74 
Sb. z. a n., jímž se mění a doplňují některá 
ustanovení zákona ze dne 19. července 1921, 
č. 267 Sb. z. a n., o státním příspěvku k pod
poře nezaměstnaných:

§ 1-
Nouzovými pracemi rozumí se práce, jež 

podniká stát, země, okres, obec nebo jiná ve

řejnoprávní osoba právnická ve veřejném 
zájmu. Jsou to na příklad: stavba a úprava 
silnic a cest všeho druhu, přechodů, vodotečí, 
práce zalesňovací, úprava pozemků, rekulti
vace dolováním zničených pozemků, čištění 
ulic, veřejných budov, stavby pozemní všeho 
druhu, vyjma budov, sloužících převážně 
k účelům bytovým, pokud nepožívají podpory 
podle zákona o stavebním ruchu a pod.
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Při nouzových pracích podporovaných stá
tem podle §u 4 jest především zaměstnávati 
osoby, které dostávají podporu od odborové 
organisace a státní příspěvek v nezaměstna
nosti. Budou-li k těmto pracím přibrány i jiné 
osoby nezaměstnané, jest při výběru jich 
dáti přednost těm, jichž výživa, jakož i vý
živa jejich rodin jest více ohrožena.

§ 3.

Osoby, dostávající podporu a státní příspě
vek v nezaměstnanosti, jsou povinny nouzo
vou práci^přikázanou jim okresním úřadem 
nebo veřejnou zprostředkovatelnou práce 
přijmouti, pokud při této práci není stávky 
nebo výluky a pokud jest tato práce jejich tě
lesným silám a duševním schopnostem přimě
řená a neporušuje jejich zvláštní odborné způ
sobilosti. Tyto osoby jsou povinny přijmouti 
takovouto práci také tehdy, když jest jim při
kázána mimo místo jejich dosavadního pobytu, 
pokud by jejich odděleným bydlením nebyla 
ohrožena výživa jejich rodin; stát hradí na 
potvrzení veřejné zprostředkovatelny práce 
jízdné po železnici z místa pobytu nezaměst
naného na místo přikázaného zaměstnání.

»

§ 4.

(1) Ministr sociální péče může z prostředků 
určených k čelení nezaměstnanosti podporo
vat! nouzové práce.

(2) Na mzdu osob z nezaměstnaných k nou
zové práci přivzatých nebo přikázaných bude 
stát přispí váti veřejnému stavebníkovi část- 
kou nejvýše^ 10 Kč denně za osm hodin pra
covních.

(3) O pracovní době při nouzové práci platí 
ustanovení zákona o osmihodinné době pra
covní.

§ 5.

(1) Tento příspěvek (§ 4) bude stát vyplá
celi veřejnému stavebníkovi (§ 1) na jeho žá
dost, kterou jest předložití ministerstvu so
ciální péče.

(2) žádost musí obsahovali:
1. přesný popis nouzové práce,
2. její přibližný náklad,
3. výši mzdy v místě obvyklé,
4. počet dělnictva, hlavně dělnictva pomoc

ného, které by mohlo býti při zamýšlených 
pracích umístěno,

5. přibližnou dobu trvání nouzové práce,

§ 2. 6. zprávu o finančník stavu stavebníkově,
7. zprávu o tom, zda a z kterého veřejného 

úvěru na zamýšlené práce byla již povolena 
jiná podpora.

(3) K žádosti budiž dále připojeno:
a) výslovné prohlášení stavebníkovo, že se 

podrobuje státnímu technickému i účetnímu 
dohledu stavebnímu,

b) zpráva příslušné veřejné zprostředkova
telny práce o stavu pracovního trhu za po
slední tři měsíce v okrese a místě, kde nou
zová práce má býti provedena,

c) zpráva odborových svazů nebo místních 
všeodborových sdružení příslušného oboru 
práce o počtu jeho podporovaného členstva, 
které by mohlo při nouzových pracích býti za
městnáno.

§ 6.
Veřejný stavebník jest povinen o podání 

této žádosti vyrozuměti též ten obor státní 
nebo veřejné správy, z jehož úvěru byla mu 
na zamýšlené práce již povolena jiná podpora. 
Mimo to je veřejný stavebník povinen nepro
dleně oznamovati ministerstvu sociální péče 
podpory na nouzové práce, které mu byly po 
podání žádosti (§ 5) z jiného veřejného úvěru 
uděleny. Opomine-li to oznámiti, může mini
sterstvo sociální péče příspěvek (§ 5) snížiti, 
po případě zastaviti.

§ 7.
Jestliže byla veřejnému stavebníkovi na 

nouzové práce udělena podpora z některého 
jiného veřejného-úvěru, může ministerstvo so
ciální péče podle povahy případu příspěvek na 
nouzové práce snížiti nebo zastaviti; byla-li 
mezi tím nouzová podpora již zcela vyplacena, 
může ministerstvo sociální péče žádati čás
tečné nebo úplné vrácení vyplacené podpory.

§ 8.

Při nouzových pracích musí se platiti mzda 
podle platného mzdového tarifu nebo podle 
sazeb obvyklých v místě, kde se má práce 
konati.

§ 9.
(1) - Je-li povolen státní příspěvek na nouzové 

práce, jest veřejný stavebník povinen předklá- 
dati ministerstvu sociální péče v údobí čtyř 
týdnů mzdové listiny potvrzené příslušnou ve
řejnou zprostředkovatelnou práce a okresním 
úřadem.

(2) Na žádost veřejného stavebníka může 
ministerstvo sociální péče po započetí nouzové

j práce vypláceti mu předem na potřebu čtyř
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týdnů zálohu na povolený státní příspěvek ke 
mzdě.

§ 10.
Po skončení nouzové práce jest veřejný sta

vebník povinen podat! ministerstvu sociální 
péče přehlednou zprávu obsahující přesný po
pis vykonané práce, skutečně vynaložený ná
klad na ni, počet zaměstnaného dělnictva, vý
počet zaplacené mzdy a poskytnutého státního 
příspěvku, počet pracovních dnů a úhrnnou 
dobu trvání nouzové práce.

§ 11.
(1) Toto nařízení nabude účinnosti dnem 

vyhlášení.
(2) Provedením jeho se pověřuje ministr 

sociální péče v dohodě se zúčastněnými mi
nistry.

Udržal v. r.

Dr. Beneš v. r.
Dr. Slávik v. r.
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Dérer v. r.
Dr. Meissner v. r. 
Dr. Matoušek v. r. 
Mlčoch v. r.

Dostálek v. r. 
Bradáč v. r.
Dr. Viškovský v. r. 
Dr. Czech v. r.

. Dr. Spina v. r. 
Bechyně v. r.
Dr. Franke v. r,

Dr. Šrámek v. r.

80.
Vládní nařízení 

ze dne 20. června 1930, 
kterým se provádí zákon ze dne 20. prosince 
1929, č. 180 Sb. z. a n., jímž prodlužuje se plat
nost zákona o dávkách za úřední úkony ve vě

cech správních.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 3. dubna 1925, č. 53 Sb. 
z. a n., ve znění zákona ze dne 16. prosince 
1926, č. 253 Sb. z. a n., a podle zákona ze dne
20. prosince 1929, č. 180 Sb. z. a n., o dávkách 
za úřední úkony ve věcech správních:

§ I-
Platnost vládního nařízení ze dne 22. pro

since 1926, č. 254 Sb. z. a n., kterým se pro
vádí zákon ze dne 3. dubna 1925, č. 53 Sb. z. 
a n., ve znění zákona ze dne 16. prosince 1926, 
č. 253 Sb. z. a n., o dávkách za úřední úkony 
ve věcech správních, prodlužuje se do 31. pro
since 1930.

§ 2.
účinnost tohoto nařízení počíná dnem 1. čer

vence 1930; provedením jeho se pověřuj] 
všichni členové vlády.

Udržal v. r.

Dr. Beneš v. r.
Dr. Slávik v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Meissner v. r. 
Dr. Matoušek v. r. 
Mlčoch v. r.

Dostálek v. r. 
Bradáč v. r.
Dr. Viškovský v. r. 
Dr. Czech v. r.
Dr. Spina v. r. 
Bechyně v. r.
Dr. Franke v. r.

Dr. Šrámek v. r.

81.
Vládne nariadenie 

zo dňa 20. juna 1930 
o sxiaďovaní odborných živnostenských spolo- 

čenstiev v zemi Slovenskej.

Vláda československej republiky nariaďuje 
dl’a § 152, odstavca 3., zákona zo dňa 10. októ- 
bra 1924, č. 259 Sb. z. a n. (živnostenského 
zákona pre úzeihie Slovenska a Podkarpatskej 
Rusi):

§ 1.

Pre obvod okresov:
Banská Bystrica,
Komárno,
Nitra,
Prešov,
Trenčín,
Trnava,
žilina

možu sa za podmienok § 155 živnostenského 
zákona sriaďovať živnostenské odborné spolo- 
čenstvá.

§ 2.
Převedením tohoto nariadenia pověřuj e sa 

minister priemyslu, obchodu a živností.

Udržal v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Slávik v. r.
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Dérer v. r.
Dr. Meissner v. r. 
Dr. Matoušek v. r. 
Mlčoch v. r.

Dostálek v. r. 
Bradáč v. r.
Dr. Viškovský v. 
Dr. Czech v. r. 
Dr. Spina v. r. 
Bechyně v. r.
Dr. Franke v. r.

Dr. Šrámek v. r.


